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La mort del socialisme
i la renaixensa católica
catolicis
nom, o sota noms marillevats, es ol
indirectarnent, sota el seu
Europa.
t*e el que ha fet avortar el moviment revolucionad a
vast: volem designar, amb el nom de catoli.I tracta del catolicisme en un sentit molt sentiments,
de concepcions, que resten viaquest conjunt d'idees, de doctrines, de
d'incrlcompten
un nombre important
aqueas que
n,ts en els pohles cristians, adhuc entre sense
pobles
de la república cristia
fervor.
Els
gran
u". de no practicants o de practicantá
esperit una concepeió de la vida
na, fins i tot disposats a l'anticlericalisme, porten en Ilur
social basada en la concepció marealització
i social., que exclou radicalment tota
ec°T1.15nliea
t
Segons
la fe católica i les seves discipli
classes.
ella-lista de la historia i damunt La lluita de
vida económica, una associa,ció de profe
la vida social és una associaeió de families, la
bé comú. Mentre aquestes c,oncepcions si
'1)ns que es limiten l'una a l'altra en mires al
marxista. Adhue fora de la fé, i
Uifl
ha lloc pel socialisme
a Europa, i lio son, no hi
socials religioscs ha refermat, singularla veriileació per
eientífic de les veritats
tradicionals catblics.
„''ent entre nosaltres, la influencia dels punts de mira
val, en definitiva, sense la f&--aquest
qual
no
P.eró tot aixO que tendeix al catolieisme—el
si no hagués tingut l'a
en.telicisme difús no liauria iportat més que la resistencia passiva
acció positiva s'ha
aquesta
creadors.
Perb,
Juda de un moviment positiu de grups actius i
estat capaces de deturar el bobcevishan
cristianes
manifestament, i si les nacions
voluntad de produir una creació nova que el íes esdel'han super«, amb la
venir mpossible. Evidentment, no han pres la decisió de rornandre sumises al capitalisme,
venir
económica social. Tothom sent instaurar un ordre
n° és, por cap titol, una doctrina
mes gran part deis esforços convergeixen vers la
rhorne no estigui sumís al diner; la secial,
la base de la qual será la familia i en la
„Lganització d'una economia i de una vida
faran
entrar en l'esfera de la realitat el
les institucions propies deis te,mps moderns
eatóliques i que revelen un pen
-$.specíficarnient
Jst salan, el henefiei just. Idees que son
*ainent católic actiu.
G. VALOIS.
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EL

QUE PASSA

ESPANYA LNDLNS

L'atenció de tot Espanya, en el present
moment, está fixada en el problema bel-lic del
Marroc. Sembla que l'Alt Comissari d'acord
amb el Govern está preparant un ample plan
de campanya que d'una vegada i el Inés ras
pidament possible posi en el lloc degut les
nostres coses a l'Africa. L'opinió está desit
jant que aixó arribi, que els moros sofrei
xin el cástic corresponent a llur traidoria, i
que la .nostra supremacia quedi afermada de
vegada

aquelles

terres tan regades
amb sang de germans nostres.
Mentrestant, les nostres tropes han ocu
pat ben gloriosament unes posicions prope
una

en

res a Melilla, han fortificat admirablement
a,questa plaga i segueixen fent els prepara
tius per al desenrrotllo de l'atac general. Es
diu, així mateix, que els moros preparen al
tra ofensiva contra nosaltres, que compten
amb canons i ametralladores i que Abd-el
krim, el capdill traidor, té concentrats els
presoners espanyols aprop de Nador exigint,
pel rescat deis mateixos, una forta quanti

tat.

Arreu les sotscripcions i els oferiments
abunden en benefici de la campanya d'Afri
ca.
Es sent arreu un entussiasme poc cri
daner, peró seré i assemsat. iDéu faci que no
resultin estérils tants sacrificis!
El nou govern ha quedat definitivament
constituit anab l'acceptació de la cartera de
1-lisenda per don Francesc Cambó. Espanya
sencera espera l'acció del nou Ministeri,
quins
homes inspiren conflanea a l'opinió. Sembla
que comeneará el mateix per envestir (com
ja está envestint el problema del Marroc, i
que anirá desseguida a l'estudi d'un pressu
post nivellat, en lo que aixó sigui possible
(ja qe el desnivell actual és de mil milions,
que es calcula pujaran a dos mil amb la cam
panya del Marroc) així com a la renovació
del contracte amb el Banc d'Espanya, que fi
neix dintre de poc. En realitat, davant de
les circurnstancies presents, cap polític po
dria negar al senyor Maura la «contribució
de patriotisme» que el mateix demanava.
Son molt greus els moments presents
per a
que ningú pugui defugir treball i
responsa
bilitat mentre els nostres germans vessen llur
sang i la nostra Ilisenda gasta els milions
a grapat,s.
Els temporals darrers han causat molt
dany en determinats 'loes d'Espanya. Cata

lunya no ha sigut pas la regió que ha rebut
inenys, dones la provincia de Tarragona ha
estat greument perjudicada.
I les plujes van estenent-se i l'istiu apar
tant-se, iaquest istiu que ens ha donat una
calor asfiixiant, uns aiguats molt més per
judicials, collites perdudes en gran part, corn
la del vi, i la tragedia del Marroc! Mal re
cord ens deixará.
ESPAN YA

ENFORA

El problema de l'Alta Silesia segueix do
joc a la diplomacia. Després de l'a,cord
del Consell Suprem trametent la delimitació
de fronteres a la Societat de les Nacions, ha
vingut l'acceptació de l'encárrec per part de
aquest organisme internacional sernpre qua
el mateix li sigui conferit sense restriccions
ni delimitacions de cap mena. El nostre Enl
baixador a Paris, senyor Quinones de León
sembla que ha rebut l'encárrec d'actuar de
ponent en aquest delicadíssim afer que tan
apassiona tot el Centre d'Europa.
A Anglaterra segueix tramitant-se l'as
sumpte espinós i complicat d'Irlanda. Es din
que la resposta deis sin-feiners al Govern an
glés no será pas en el sentit d'acceptar les
propossicions del mateix respecte al plet de
Irlanda. I els més optimistes afeigeixen que,
a pesar d'aix6,
la resposta deixará porta
oberta per a seguir en negociacions LloYd
George i De Valera. De totes maneres, el
«Daily Mail» creu sapiguer que el Gabinet
anglés ha nomenat en el-seu sí una comissi6
pel cas, que creu probable, de que la qüesevolucioni en un sentit imprenant

tviit
ósirlandesa

L'aprovisionament

de Russia ja ha
comeneat.
Els nordamericans han posat ja mans

a l'obra, i, els diaris
asseguren que les Van'
titats d'abastiment que es porten rebudes
arriben a trenta milions de dolars. Molt
aixó; peró molt pele si es té en compte la al."
tuació d'enorme miseria de tants i tants
lions de sers humans com constitueixen l'ex
imperi deis Czars. El Govern bolxevic sha
posat en absolut a la disposició deis Gov_...erns
que l'aprovisionin, amb els escassos
de que disposa. iAn aixó ha arribat aqUefl
orgull deis homes que blasfemaven de tot
l'existent a base d'un assaig mil voltes fra
cassat en l'historia del mon!
La guerra entre Turquia i Grecia segueix
favorable a ta segmia nació. Les seves armes
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van de victoria en victoria, tant que, han
obligat al Govern anglés, segons sembla, a

fDrmular quismna protesta
grec

davant el Govern

que les potencies de
toleraran que els grecs arribin

notjficant al mateix

Oecident

no

a

ocupar Constantinopla.
Els comunistes alemanys han tornat a do
nar proves de la seva impetuositat. Es cosa
(.1emostrada, peró, que Alemanya no deixa
unPosar-se per tan poca cosa. El comunisme,
desPrés del fracas rus, no pot ja aixecar el

Shrtbolisme bolxevista
JUDES ISCARIOT

en lloc d'Europa, i menys a Alemanya.
Els Estats Units segueixen prreocupant-se
de la qüestió del Pacífic, de tanta trascen
dencia per a ells. TEunpoc el Japó es descui
da sobre el particular; i fins Anglaterra sem
bla que hi comerlo a tenir, com en tot, els
seus plans. Veurem com anirá la Conferencia
de Washington, que pot ésser decissiva so
bre aquest assumpte complicat, que és l'as
sumpte del porvenir del món.
ONESELF.

cap

la cara pintada de la cupletis
del comandant de les tro
pes. I contemplant aquests personatges i la
gentada inconscient que els volta, em sembla
fer ganyotes
ta i al posat

que se

Figaro» publica una relació que fa
M. Henning Kheler, qui ha estat molt temps
delegat de la Creu Roja a la Russia Oriental,
a la
Sibéria i a la Ukránia, i que va assistir,
Swiagorod, a una cerimonia extravagant,
Presidida

per

cupletista, Dolly Michai

una
lowna.
aDolly Michailowna passa davant de les
tropes. Va
vestida d'una mena de brusa

blanca,

pantaló gris, polaines i

un

case

com

e' que

Porten els aviadors.
la revista, veiem avancar un
Juell tot brut, que s'explica de la manera

Terminada

següent;

ma qualitat de
'cal, he decidit aixecar

president del soviet
jardí un
en aquest

11.0nument

a un personatge il-lustre.
confesso que ma fet dubtar molt. De
Primer havia pensat en Llucifer: és un rebel
1
Pocha convenir al soviet exaltar-lo. Havía
Densat també en Caim, un altre rebel hono
rable, peró per desgracia se sap poca cosa
de la seva existéncia. Aleshores vaig escollir
11?-1 horne que durant molts segles és objecte
sd ultratges i d'anateme,s. Aquest home a qui
he.rri de glorificar a despit de les societats ca
Dnalistes i burgeses, és Judes Iscariot.
Dit aixó, Dolly Michailowna fa caure el
uraP que tapava l'estátua, i veiem un repug
nant ninot de fang empastifat de mangra.

rEs *ludes.

Confusarnent

veig la multitut que, sense
qué, fa la senyal de la creu; conlusament veig que el president da comité

laber

per

abrassa

a Dolly
Michailowna, i sento que
aquesta m'abrassa a mi.
Els meus ulls van del Judes que sembla

a

sever

m'emporta

un

torbellí,

i sento

una

esgarrifança...»
«Le Figaro» afegeix:
«Millor que els arguments deis sociólegs
amics o contraris de les doctrines comuniste,s,
millor que tota lloanca o tota acusació, aquest
fet dona gran claror damunt del dogma bol
xevista. Aixi s'expliquen les convulsions del
poble rus, sa anémia lenta i progressiva, son
gust per l'horror, sa violkncia, ses claudica
cions. La inauguració de l'estátua de Judes
Iscariot incloia la prometerlça de la fam, de
repidémia, de totes les tristeses i totes les
miséries del mon. Ara, sabem bé que la Rús
sia deis Soviets, está plena de boigs.»
Un temps la Revolució Francesa, després
d'enrunar tots els altars, n'aixecá un a la
devesa «Raó», era la soberbia humana Ilen
cant de nou el satánic «non serviam».
La raó idealisada mitológicament, era una
proba d'orguh i d'impietat grollera.
Avui ja la Revolució Russa, parodiant tota
la labor revolucionaria, ha caigut en el paro
xisme i vesania més degradant.
Després d'enrunar tots els simbols de ror
dre i de la virtut per a substituirlos per al
tres més purs, aixeca una estatua al perso
natge més vil i repugnant de la historia, a
Judes Iscariot, sentint-se, naturalment, sim
bolitzat per ell.
La revolució francesa en mig de tot aixe
cá l'altar a la raó que és quelcom noble; la
revolució russa encarna tot el seu idean i en
la perfidia, la venalitat i la degradació del
traidor.
Si pels fruits judiquem l'arbre, la revolu
ció russa, resta ben qualificada: és pérfida,
crudel, venable i vil.
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El segur social

a

Espanya

En materia d'accidents del treball no te
nim a Espanya un veritable régün de segurs.
La llei de ¦30 de Jener de 1900, lloable en
molts aspectes, carrega la responsabilitat del
pagament de l'indernnització única i exclu
sivarnent al patró, a l'amo, peró no l'hi im
posa el segur de La mateixa. El patró pot,
si vol, asegurar a l'obrer l'indemnització en
companyies an aquest fi autoritzades pel Mi
nisteri del Treball (abans pel de Governació);
perd no se l'hi obliga a fer-ho. I així, l'obrer
un mornent determinat, pot restar sense
indemnització d'accidents, perque es trobi
front a front d'un patró insolvent.
en

Foment un centre d'imformació per a la col
locació d'obrers; altre, de 12 de Juny del Ina
teix any, manant que les Ca.rnbres Agrícoles
organitzin oficines de col-locació; i una R. O.
de 22 de Setembre de 1919 encarregant a
l'Institut N. de Previsió la redaeció d'un Pm"
jecte de llei global sobre el segur contra el

chómage.

Aixd, completat amb quíscuna dispasieló
de la Conferencia de Washington respecte a
la protecció internacional deis obrers en el
ram de segur referit, és tot el que
a hores
d'ara tenim a Espanya. Pot dir-se, dones
que el problema de l'atur foreós és aquí un
problema estudiat; perd que no compta enea
ra amb traducció en
la práctica, ja que le
disposicions legals esmentades han caigut
com tantes altres, en aquel dos d'inutilitatt
polsoses que s'en diu l'Alcubilla.
El segur de inaternitat no ha tingut altra
tra.ducció que mitjanont l'iniciativa privada
de la Caixa d'Estalvis de Guipu.scoa i una
que altra manifestació a Catalunya. I pe' que
es refereix al retir de vellesa, no hi ha nece
ssitat de esmentar lo fet, porque ara és res
cent i es porta a cap molt seriosament.

A l'Institut de Reformes Social es deu un
a la constitució d'un
fons de
cassos de mort o d'incapacitat
absoluta i perrnanent i sempre que el patró
o la societat de segurs no l'hag-uessin satisfet.
Per?) dit projecte, com tants d'altres, a les
Corts segueix dormint un somni que pot
ésser definitiu. Així queda, per tant, esta
blerta l'obligació de pagar l'indemnització,
peró sense seguretat de cap mena per part
* * *
de l'obrer de que així es faci. No podem dir,
Tota
dones, que tinguem a Espanya, avui per
aquesta tasca, corn es veu, és frag'
avui, verita.ble segur social d'accidents.
mentaria. Perd és natural que així sigui en
Tampoc tenim segur d'invalidesa. Dins la una materia tan difícil i tan complexa con*
nostra complexa llegislació administrativa es aquesta del segur social obligatori. AlemanYa,
troben indicis d'aquest segur en la llei d'ac
ans d'arribar al seu adic d'assegurance,s de
cidents del treball ans esmentada. I fora de 11 de Juliol de 1912, va estar legislant de des
aixd, solament la R. O. de 12 de Mare de de 1883. Res té de particular, dones, que nos
1917 referent a la distribució de bonifica
tra tasca sigui vacilant i per parts.
eions de l'Institut Nacional de Previsió pot
De totes maneres, el pensament en mate
donar-nos una idea d'aquest segur. En l'arti
ria de segurs socials s'ha arribat a concre
ele 75 d'aquesta disposició reglamentaria es tar en un plan orghnic. Es aquest l'aprobat
reserva a l'associat
a La corporació
sosdita per la Conferencia de Madrid de 1917, del
«la facultat de convertir en renda vitalicia que val la pena de parlar i del que ens oeu
immediata la diferida contractada, regonei
parern, per vulgaritzar-lo en un altre ar
xént-se-li la pensió corresponent a la seva
ticle.—Josep M. GICH.
edat a l'ocorrer l'accident i les irnposicions
que acrediti en son favor, a no ser que re
Sobre allá match(
sulti una pensió inferior a 60 pessetes anyals,
compreses les bonificacions declarades, en quin
A Russia el govern, diguem-ho així, del0
cas s'aplacará dita conversió fins a la data
s'ira vist en la necessitat de resta
Soviets,
en que la pensió arribi
a l'esmentada quan
blir la propietat privada urbana perque les
titat, a/ menys›. Com es veu, no es pot par
cases s'arrunen i ningti en fa cap
de nova.
lar aquí, encara, seriosament de segur de
El Secretan i de la Federació Americana del
invalidesa.
Treball, Mr. Gompers, ha dit a Tolonto,
L'any 1910 va comenear l'Estat a preocu
millars d'obrers, que el marxisme és cathe
par-se del segur contra l'atur forcéis. I una
trofic i rerrunament de la causa obrera a
comissió d'espanyols, aná a l'estranger a es
Son quiscunes les entitats obreros que van
tudiar l'assumpte, i M. Varlez vingué a Es
fent-se cárrec de que el joc deis tres vuits
panya. C,om a resultat práctic de tot aixd, és un joc
perillós de jugar en aquestes
nomenarem les següents disposicions: el R. D.
cumstancies. En el camp agrícol ja no el itl
de 25 Maig de 1917, establint al Ministeri de ga. ningú.
S'anirá continuant...

projecte per
garaintia pels
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Jlelusions
realitats
La Roseta quan s'apropa l festa
86'nt una alegria indefinible. Quan el ca

majar,
es

gris i les muntanyes blanquejen, curulles de
i els arbres estenen les branques nu,es,
r:11Roseta evoca ele dies xardorosos de l'istiu
Yesta maior, que atrau el javent de la
"tat. Es tan triste i migrada la vida cam
Perola! Ella que és de mena somniadora, vol:
dria que arribés un jove de ciutat, amable t
gant que s'enamorés de les seves grades
l'emItortés ben 1/uny del poi*. Si no te
rnes les enraanaries de les amigues envejo
Se8 i de les vales mossegaires, es feria un
oetit ben llampant per tal que ele joves de
seguida s'adonessin d'ella i la treguessin a
ar. Sent una passió subjugadora pel ball.
Li Plau dansar
antb les galtes roges, ele cabells
l'eleiant al grat del vent i antb el pit pante
7ant. Qua?' el bailador pondera les belleses
8e7{, rostre i el brill dais seus ull.s somnia
4re i la vermellor deis seus llavis bellament
Irqueiats, s'estremeix de goig i escktfa a rzu
,

esbojarradament.

La dansa té per ella una fascinació irresis
'191e. Sera una frisano tan gran que si no

tianse'se moriría.
./Vo la sermonegeu pee
del
que

a

Pe.ra

ball, perqué

no

veure ele pe:
escoltaria. Dieu-lt

i ti feu
us

taula no hi ha pa ni bones menges,
li diqueu que no pot dansar, c,ar es

no

ev°1taria fur‘ iosament contra vosaltres. 1 no
abstant la Roseta és una bona noia, per() és
3rreneXiVa i no pensa.
Ha

arribat ccdritosament dos carros, atai de robes llanipants. La Roen veurels arribar ha sospirat
Ja sabia que arribarien i ele esperava

j'elee fustam
et'a
"eZ

finestra

estant.

A posta de sol
plantats ele
es veieren ja
53,,Imers Pele que havien de sostenir l'envelat.

cridaclissa, s'enfi
carros i desfeia els embalums
cantenien ele cortinatges. L'endenta ja es-

?sainada fent

ava dalt das

(iue

avf

una gran

gairebé enllestit.

Roseta

anci a veure'l amb una gran ilEl trolx1 petit. Li semblava que no hi
rarren bailar gaires perales i tentia no 1ro

4`,01

9Ctrr, balla40r.

día de la (esta mejor arriba amb un
tl'ialeig de eaMpanes. Les noies tenien
rrrePerats ele vestits més enflocats i ele
emeneaven la a disputar-se les baila's
nlés gracioses' i gentils.

7.1231

La (esta ?pudor es un octsi en ?lag d'un
desert, una 1/enea de cel bktu, un raig de llum
entre tenebres. Es l'unic día que la gent no
treballa de cara ele terrossos i que s'aduna
que viu.
ofici.
La Roseta amb les seves amigues va a
L'esglesia és plena a vesar. Ha arribat un
predicador de mona fama que ele parlará,
miracles del
com cada any, de les gestes i
Sant Patró. La gent del poble el venera i
?'estima perqué quan la terra es divellada i
el blat de morese s'esgrogueix i cenen cre
Atildes les fullee dele arbres i les font.s s'es
tronquen, el treuen soiemnialment de la pa
rroquia i miraculosament ele campe verde gen
c,obeja
i rugen les font,s i cau del cel l'aigua
terra.
da que fecunda la
La Roseta a pesar de la seva follia per la
dansa• no deisa mai d'assistir a ofiei. Comen
ea la festa religiosa i dalt del chor canten,
entre altres, el fill de sabater i e fill del
baster que son els única que saben una mica
de música. Els musics d'envelat, bo i pensant
amb l'arros suculent que ele espera a l'hostal,
toquen una missa diem-ne mis.sa, amb obligat
de cometí i composta amb retalls d'operetes
vieneses i amb fragmente d'ópera estantissa.
El metall estrident ressona sota les voltee del
temple i l'orgue s'ho escolta pcicientment, sen
de la (esta ma
se c,apir per quin motiu el día
jar han de suplantar-lo les timbales i ele pla
terets. El bon orgue, sospirant melangiosa
ment exclama: Ara digueu, perqué existint
tanta música religiosa que desvetila senti
mente nobilisims i acosta l'esperit a Den, han
de cantar una missa tan vulgar i xavacana.
Ah! si estimessin una mica més el cant gre
gark-t no hi hauria necessitat de fer tocar les
timbales, el .cometí i as platerets i la gent
apendria de lloar digturment a Deu. Deixem
nos de filoso/íes va dir el vell orgue i s'adormí
per tal de no sentir els uclols del fill del sa
sabater i del bastar i les estridencies esgarri
foses del inetall.
Un cap acabat l'ofici la gent s'escampa, pet
poble, omplint les fondee i ele hostals.
La Roseta abans de pasear la porta de casa
seva, vela pasear un estol de joyas mol ben
abillats i exclanta amb una gran doleesa: El
cor ja rn'ho deia que aquest any tumbé vi
drien joves distingits. Una banda se gula ele
carrers més concorreguts del poble.
Havent dinat les noies s'agenearen coque
tarnent. Hi havia compet?nckt de vestits. Les
més riques se'ls lutvien fet portar de Barcelo
na. L'envelat comenea d'omplir-se. Quan l'or
questra toca el primer vals era ja ven ple.
El cometí bufava tan fort que hauriau dit
,
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llampants cortinatges. Les
noies tenían les gaitas enceses. Bromejaven
amb els joyas i Tejen grana rialles. A dins de
l'envelat hi havia una atmósfera irrespirable.
En sentir-se les primeras notes del segon
ball, un jove molt elegant pregunta a la Ro
seta si valla fer-li la mercé de bailar amb ell.
La Roseta s'aixeca d'una revolada de la cadira
i acceptet el braç del galant bailador. Oh! qui
na delicia! Hauria volgut que el ball fos in
terminable. El bailador fi parlava amorosa
ment a can, d'orella i ella se l'escoltava emba
dalida. Que bé parla, pensava la Roseta. Vet
aqui un joya ben elegant i ben simpátic que
podría fer la meya felicitat. Quan l'acompa
nyá fine la cadira on caía, parqué ja havia
acabat el ball, la Roseta sentí una gran tris
tasa. Potser no bailará més amb mí, es deict.
Pera no fou així. Al ball segiient torna a
oferir-li el seu braç i ella l'acceptá novament
ben agraida. El galant bailador, ti va dir que
era molt formasa i que tenia eis ulls encisa
dars. Li parlava antb tanta enlodó que ella
agraí els seus elogis arnb un sonris. Li va dir
que era estucliant i que de seguida que aca
barla la carrera es casaria antb ella. La Ro
seta no sabia que dir. No més feia que som
riure i mirarse'l amb una gran dolça.sa. El
jove festejador ballet, amb ella tots ele balls i
cada vegada mostrava una passió més anees
sa. La Roseta estava boja d'alegría. En sortir
de l'envelat trobá la Maria, la saya amiga
més íntima i u va dir: ja he vist que has es
tat galante jada tota la tarda per un jove fo
raster. Sembla estrany que siguis tan eixela
bracia, Roseta. Tant que t'estima En Lluis.
Haguessis vist quin posat més trist f eia,
veient-te als brapos d'aguan jove desconegut.
No m'agracia, En Lluis, és 'masca, rústec.
La Roseta acudí al ball de la nit ben ampo
lainada. L'envelat era plé, pera aquell jave
no iti era. La Roseta sentí al cor la fiblada
del d,esengany. Una amiga li va dir que l'ha
via v1st a l'estació amb altres joyas forasters.
1 així era en afecte. Se n'havia anat a un
altre poble a lugar amb el cor fd'altres noies
enamoradisses. La Roseta sortí de l'envelat
amb ele ulls plorosos. La Maria la seguí i en
arribar a casa va dir-li: Ho veus, Roseta,
com son aquests joyas
galantejadors. Si no
t'havia vist mai, com vals que t'esti-més amb
tanta passió? 7"ha fet servir de joguina. Ja
ho podies compenclre que .un jave tan elegant
no era per tu que, al capclavall ets una
po
bra camperola. No somniis mai amors impos
sibles. Ele amors de novel-la, son per les noies
malaltisses. Estima serenament. Quan !'amor
no es sinó una il-lusió, en posar-se en contac
que es movien ele

te amb la realitat, s'esvaeix com el perfrai.
d'una flor. En ',luís és rústec, pera t'estima:
Si et cases amb ell viurás felk. No pa,ssara
les nits de lluna plena, dessota la teva fines"
tra amb un cavall blanc, pera amb la suar
del seu front et pastará el pa de cada dia.
No ate tu una noia humil? dones acontentat
amb un home bó i humil, car no esperis que
arribi de llunyes (erres aquell enamorat, a
millor dit aguan fantasma que ha creat la
teva imaginació exaltada.
Scnnnia tan com vulguis, pera sempre
abans d'obrar, procura tocar 'de pena a tarro.
La Roseta, fent un gran plor, es llança gis
braços amorosos de la seva amiga.
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Els retirs obrers

Propajandes fructiferes
Amb rnolt de gust donem eompte de eonl
és acollit aquest benefici social per una 1c9"
mosa entitat d'obreres de nostra terra.
trata del «Patronat del S. C. de Jesús pera
Obreras», de Mataró, que establí i dirigeix
un deis bornes d'acció més il-lustrat
i
orientat de Catalunya: Mossen Josep Valdé.
A fi i afecte d'assabentar a les aixerides
obreres de la secció de
«Caixa dotal i Pen
sions», del Patronat es va donant allí un se"
guit de «parlamenits-comentaris» respecte 91
Régirn de retirs obrers, forea interessants. A
atenció ben sostinguela•
acudeixen les associades tots eLs dies sense
faltar-n'hi casibé cap, essent cosa que dona
bó de veure i de sentir, perque els fruits no
'amaguen pas. Tant és així, que ja una
de les obreres han demanat llibretes Per

escoltar-lcs,

i amb

trentena
a

millorctr la

penssió inicial amb la cooperacib

personal propia.

D'aixo s'en (bu sembrar i collir a llora!
Molt be per elles, que tant alt posen el
seu nom d'obreres socials i el del Patronat
on es formaren.
I al seu aciensat i activíssirn Director, fe"
licitacions coralíssirnes.

,
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La

causa

deis abusos socials

ELS ABUSOS NO SON IMPUTABLES AL

CRISTIANISME.—Es

dirá que entre molts

Patrons que's titulen católics no hi impera
a9uell gran esperit d'amor i de justicia so
cial que reclama el Papa deis obrers; peré,
no es el seu procedir conseqüIncia del catoli
cisrno, sino del acomodatici esperit iliberal

gé sorpres per la 'luminosa Encíclica «De
Conditione opificum», els socialistes titularen
que quant el P. Gerard
seu a Lleó XIII; sé,
predicava el catolicisme social al teatre del

Bosc, de Barcelona, curull d'obrers radicals,
que n'anden passejat
era tal l'entussiasme,
trionfalment, si la seva modestia ho hagués
consentit; i sé finalment que, quant les veri
que s'ha filtrat arreu, volent agennanar la
cristianisme es filtren amb la seva
veritat amb l'error, la virtut amb les passions, tats del
l'ánima generosa d'un re
suavitat
en
pura
cern Si nostre Déu fos un Déu estult, que es
extraviada
de bona fe per les
volucionad,
Pagués de vinclaments i bones cares, per uns
doctrines,
con-1 la de Camel-li, de les
falses
que girats d'espatlles el burlin i menys
estridencies del bolxevisme que li ha valgut
preuin. I si fins entre el patronatge verdade
l'expulsió
d'Italia, passa a les sublimitats del
r.ament catélic hi ha imperfeccions, s'han de sacerdoci católic, director avui de l'acció so
Imputar als efectes del pecat original, deis cial de Cremena.
que ningú se'n despulla, d'aquesta lacra que
I es que les ensenyances de l'Iglesia son
explica totes les caigudes de l'humanitat, i inolt
altres de lo que's fa entendrer a les ma
que negada pels impius, fa de la psicologia
cultes, i sobre tot son ben altres de
poc
humana un misten, com diu August Nicolas. ses
per molts es practiquen.
com
S'han d'imputar aquelles imperfeccions al
Com no han d'esser altres, si deis mana
heme vell que rodoLa vers el mal, per més ments
del decálec, set d'ells ens marquen
que l'home nou, el redimit per la gracia, sen obligacions d'amor i justicia vers al prójim?
ti el desig d'obrar el be; quin doble heme, no
si Jesucrist, amb unes senzilles pa
hi ha ningú, obrer o patró, que es puga es Com no,Ilensá la fórmula precisa, única, per
raules,
cusar de dir com Lluis XIV, escoltant a Ra annonitzar el mon, per filtrar a la societat
cine que glosava a Sant Pan, «an aquests
pau, resumint en una curta
dos homes jó els conec molt bén. I tot aixó el ritme de la del magne problema, amb les
frase
la
solució
Olviden els acusadors del catolicisme, no vol
paraules mes dolces que brollaren deis seus
guent sapiguer que si es cumplissin
llavis: ESTIMEUSE ELS UNS ALS ALTRES,
les seves doctrines, no hi hauria una
AMB PARAULES, SINO AMB LES
sola Injusticia a reparar, i l'efusió del amor NO
Com no, si quant la doctrina evan
OBRES?
1 de la
caritat cristiana faria de cada explo
sublimar-se a la perfecció, matant
gélica
vol
tació una gran familia que fondria en un el
egoisme,
al jove cumplidor deis ma
tot
s?ntir de tots els seus elements, perque se naments: ves,diudesfes-te
de lo que tens, i do
rian uns sois els interessos, les penes i les
nan als pobres?
alegries de la gerarquia industrial
Resultaria edificant, reproduir un hermos
sissim text, que confirma mes paraules, pu
blicat per un socialista a «La Feuille Con
EL V.ERDADEI? ESPERIT DE L'IGLESIA. munee, del 27 de Novernbre de 1919, con
--Jo se dirvos, en proba de lo manifestat, testant a Mr. Sancerme, en el que, precisa
etue de les teories cristianes en materia so- ment de lo que's dol l'autor, es d'averse
cl.a1 han derivat les escoles socialista i comu- arrencat de l'enteniment i del cor deis bornes
illsta quant tenen de bo i viable, que—wm la doctrina i sentiments cristians, rnotivant
n
l'impius Renan—lo que té de civilit que's fasi com obert a totes les tempestats
Iació
la época contemporania, es encar l'aro
de la rebeldia, a totes les rebelions de l'odi
'a
que exala un vas que ha contingut l(1;
i de l'enveja; i afejeix que per a suavitzar
"ncies cristianes; i per aixó la nostra teo aquests sentiments no hi ha altra via que
'11 ha sigut
nomenada socialista cristiana, apelar als sublims manaments, inexorable
Deis nostres mateixos enernics.
ment llógics, de la doctrina cristiana.
'1° sé també que quant el mon social, esma
Derdut despres de la Comune de Paris, es ve
Josep CIRERA SOLE.

integralment
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generals, aLs seus libres; hi trovará una
serie d'esmeros fets per causa de les discu
ssions sobre el jornal. Bé poden, aquelles des
peses englobar-se en un terme així com ul
tra-jornal. Ja no parlem del capitol de pér
dues per vagues, locauts, boicots i sabotatges.
Vosté, és del Sometent, i aixó ja em va dir
un dia que molts diners Ii costava. Vosté pa
gá al Sindicat fortes multes. Certes partides
que no es sab ni es sabrá mai si son multes
o subvencions, si son voluntaries o foreades,
sí son pel sindicat a o pel sindicat b, cal tant
mateix afegir-les. Vagi sumant les infinites
suscripcions, donatius, homenatges, a honor
de victimes o recompensa d'autoritats que
vosté ha signat i engroixit. Vosté és de la
Federació Patronal del seu ofici—creada per
resistencia--i sabrá el que li costa: tant per
máquina o tant per obrer. Vosté paga la Co
missió Mixta del Comere en aquel rebut que
m'ensenyá. Finalment per ara, vé l'Estat i
li treu els deu centims per obrer, diaris.
Tot aixó 'és una iloració nascuda del jornal.
Tot aixó vosté ja ho pateix i ho paga, per
causa del jornal, de més a més del jornal.
?I de tot aix6, que en veuen els jornalers?
Patró.—D'aixó em queixo, que tot aquest
immens parassitisme, ens xucla els quartes
peró l'obrer en queda eixut.
Amic.—Peró una de dues. O vostés, vostés
mateixos acontentant als seus obrers troven
la manera d'eliminar aquest parassitisme,
resignin-se a que La vegetació parassitaria
vagi creixent, creixent.
Patró.-- El que és irritant és que després
tothom es vanta de beneficiar als obrers... pe
ro
és el patró qui paga.
Antic.—Molt ben dit. Ara mateix, amb els
diners del patró es llueix l'Estat. L'Estat
protegeix i el patró paga. Peró, molesta la
intervenció de l'Estat? Dones no donar-hl
pasta. Ridícula i tot, la pesseta de l'obrer ju
bilat, ni aquesta pesseta tenen molts pobres
que han treballat tota sa vida i es veuen vells
en
la miseria inés negra.
Patró.—Per6, tornem-hi! Es que jo no pu
pensar-hi: no tinc ternps, ni atenció per allí:).
Amic.—Dones, miri,tota la filosofia prácti
ca de la qfiestió social, és que en les miseries
deis obrers de casa seva sempre hi haurá gent
que tindrá temps de pensar-hi, i que es co
brará la estona. I tota la filosofia de la se
lució está en que el patró, trovi la manera de
pensar-hi eh. Si aixó és demanar-li un esfore,
heroic, fins que vingui aquest esforc heroie
de cada patró, tindrem guerra social... i Pa
rassitisme
ses

Conversa de
Patró i Amic
Patró.—I que m'en diu de la Dei de re
tirs obreis? Una exacció tant gravosa damunt
la industria, total per a passar als obrers,
quan siguin vells, la miseria d'una pesseta
diaria, que no n'hi ha ni per esrnorzar. ?Ja
sab que s'han calculat en un cinquanta per
cent les despeses d'administració d'aquest se
gur; que diu que s'han nomenat vuit mil ins
pectors especials?... Vet'aquí on anirá a pa
rar la part principal de les tres pessetes per
mes i per ohrer que hem de pagar. Una pila
de gent en viuran, i l'obrer no en tocará més
que les escurrialles. I tot és així.
Amic.—Sí, tot és així. Jo soc de l'opinió
de vosté en quant al judici general sobre el
R,etir que han implantat. Sinó que en deduei
xo conclusions distintes. Primerament, trobo
que els patrons en Iloc de gallejar contra
l'Estat, haurien de sentir-se un xic avergo
nyits de que l'Estat faci—fent-ho malament
i car---co que ells podien i devien fer, i nin
gú tant bé com ells sabria fer-llo amb la me
nor
despesa i el major profit. I fent-ho els
patrons, ni l'Estat s'en engreixaria, ni en
xuelarien els parássits.
Patró.--Horrie, ?no és prou complicada i
earregosa la vida del patró—del qui de la fá
brica, s'en cuida, s'enten---que encara vol
afegir-hi més obligacions? El jornal mateix,
sab vosté o que costa, moltes setmanes, de
reunir els cabals suficients per a pagar-lo, i
curariem encara de pensions i vells i malal
tics?
Amic.—Aix5 em du a la segona c,onclusió
que dedueixo del meditar sobre la nova llei.
El mal de vostés, patrons--ja sab que h par
la un amic lleal—és no haver vist que si fins
ara a les relacions de amo a treballador les
hi donaven vostés un valor, posem J, concre
tant-ho' al jornal., com vosté diu, la realitat
imposa dedicar-hi altre suplement d'atenció,
posem n. De manera que l'obrer representa
davant del patró modem el valor J -}- n.
Aquesta n és una incógnita, si vol, es un va
lor indecís, indefinit, enigmhtic, peró repre
senta quelcum més que el simple jornal. Tal

volta--i jo ho cree així---és un valor moral,
perd que cal sumar-la a l'esfore que l'amo
feia per a pagar el setmanal.
afegirem al pes del jornal al
tre cárrega, oi més indefinida?
Amici—No la afegirien, per la senzilla raó
de que ja
han afegicla. Repassi les despe

R. RUCABADO.
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No et queixis pas,

moro.

cara amb menys cerimonia.
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En terra de cristians, ells amb ells
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maten
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Els latifundis de

Catalunya

Catalunya, la terra anomenada de la pe
tita propietat, també té els seus latifundis.
Al Vallés mateix, a no gaires hores de Barce
lona, es troban extensos latifundis de hoscos i
clapes grogues de terra campa o de prades
d'aufall i trepadelLa que pasturen els re
inats del Pirineu a l'hivern.
Sobres els latifundis de Catalunya, cree que
es convenient distingir
les grans heretats,
gairebé del tot explotades per parcers i
arrendadors, i les que llevat d'alguna clapa de
terra conreable son ocupats per boscs lliu
rats

a

la

proclucció expontánea.

Els primers, els qui exploten munió de par
cers i
arrendataris, pel cantó económic no
constitueixen cap frau a la societat, ni cap
minva a la producció col-lectiva. El altres,
cal estudiar-los abans i anar una mica en
compte a afirmar-ho. Ara, així, tal vegada
els primers més que els segons, en les actuals
circumstáncies socials poden congriar con
(lides.
Jo penso que els latifundis de Catalunya
van units
indisolublernent a l'historia de la
nostra institució de l'hereu. Allí n l'hereuat
-ge s'ha conservat integre i s'ha aplicat amb
rigidesa, com per exernple al Vallés, la par
cel-lació de la propietat avui, poc ci poc ch, és
igual que al quatre cents. Unes propietalts,
les més petites, medeixen la mateixa hrea,
que quant la revolució deis rernenses. Altres,
les més extenses, les que ipropiament consti
tueixen els latifundis, tenen un marcat en
cuny feudal. Altres n'hi han de relativament
extenses, que s'han acoblat dues o tres alho.ra o per casament
d'hereu amb pubilla, o
per... deutes insatisfets. Aquestes propietats,
per l'institució de l'hereuatge, aplicada amb
fidel rigidesa s'han conservat integIrrimes
fins avui com al quatre cents.
El no dotar als fadristerns amb terres, per
por de esmicolar la pátria heredetat, a la
vegada que els ha incitat a l'emigració, ha
fet qu'l els fadriexterns amb els seus dots
exhaurissin els estalvis de tota la generació
anterior, que se'ls hagin endut cap a ciutat
a posar negoci. La manca de bones
fortunes
per aplicar a la terra, en les cases pairals,
cree que
una de les causes és siguda aques
ta. L'hereu sol a casa, guardador de la ph
tria heredat, no se l'ha pogut obligar mai a
arrenca,r del herrn Inés de lo que nece
ssitava pera viure, o que li era prou
per a conreuar. Han sigut els desheredats de
la fortuna que han anat a arrencar-la, fent
pactes amb l'hereu, mitjaneant la partamen
ta) ia, el xecis i la rabassa morta. Amb aquests

pactes,

que no s'hi podia avindrer el fadris
tern, a la vegada que es conserbava íntegra
la vella heredat, es posaven a explotació no
ves extensions de terra. I així, diem, que
aquestes heredats, que constitueixen latifun
dis, slan destinat a la producció. Amb tot,
gairebé en totes, hi queda encara part de
bosc.
Els latifunclis de Catalunya que encara
avui son boses extensos i que tenen un mar
cat eneuny feudal, hem penso que no s'arren
caran car emigraren les families molt d'hora,
abandonant-ho completarnent, sense cap mes
guarda, que l'imperi de la llei, general. La
causa d'aquestes inicials emigracions, cents
cops eren les guerres, la falta de seguretat
personal, el cambiar l'ofici de la terra per
una

professió Iliberal,

coro

consta

d'alguna.

No's pot dir categ6ricament que aquests lati
fundis de boscs, de terreny pLa i aptes per
altres cultures, constitueixen un frau social,
car la producció de fusta i llenya i carbó es
de si una riquesa. Ademés, de' segurque gra
cies a n'aquests hoscos, regularitzant les plu
ges i

humitats,

son

possibles

altres conreus

altament productius, coro els mateixos ee
reals, i sobretot, la trapadella i raufalc en
secar, per industrialitzar en llet i carn.
Els altres latifundis, els que estan explo
tats per munió de parcers i arrendadors,
que sembla que no importen cap minva a la
riquesa social, aquests, Déu vulgui que no
portin més d'un conflicte. Jo en molts punts
he vist plantejat el problema no de reinvi
dacions de minores deis pactes, sinó que el
parcer, censalista o arrendador volguer redi
mir la partamentaria, cens o arrendament,
comprant-ho a l'arno, i aquest, o per creurer
Inés segura la riquesa imposada en la terra,
o per un sentiment respéctable a n'els seus
avant-passats, de no desfer-se d'el,1,9.. I aquest
esperit contrari de ambdues parts, afluixar
les bones relacions i fer-les una mica tivants;
El pagés que ha acumulat estarvi, i que te
amor a 1'1:Ad, frissa per emancipar-se de la
senyorip, de l'amo, i per col-locar el seu di
ner

en

terra.

Quines pretensions

son

les mes

Justes, les de lamo, o les del parcer o arren
dador?
No ho sé. Peró ein penso que sense proPa"
gandes violentes d'un cantó o de l'altre, i sen
se tampoc massa intervencions estatals, so
bretot rnancant un poder cataLa coactiu, anlb
l'esperit cristiá rediviu, pot arranjar-se. N°
ha arribat al camp de Tarragona, on el cens
es quasi completament abolit o redimit, i ,13
partamentaria en desuí, i gairebé tot pages•
amo de la terra que conreua?
Els altres latifundis, els de les planures
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arbres i sense herbes, son
ben poc característies de Catalunya. Si algu
n'bi han, Déu cris de.slliuri que ens l'ha
1/i. de pared-lar el gobern, Si per cas, arre
els sindicats amb el seu seny, arnb el
seu
d'empi
tant ponderat com han

immenses,

sense

esperit

esa

alguna compra colectiva sern
blant. Si es Iluny i incomunicat, el modest
Pagés, sol, no hi pot ni podria ampendre'n-hl
res, sense arruinar-s'hi.
Angel GRAU.

dernostrat

en

La afició
Des del baleó de casa, fora dels mesos Inés
ertis de l'hivern, cada diumenge i dia feriat
Ple gaudir un e,spectacle fastigós, almenys
Per a mí. Centenars, tal volta milers, d'au
tos travessen com uns llamps; dotzenes i dot
2,enes de pesseters fan el miracle de correr
nesesperaciament, malgrat la magresa i les
Potes tortes deis c.avalls que els arroceguen;
autos i pesseters curulls de, diguein-ne senyors senyores, i d'homes i de dones que
"'una hora lluny es veu que els cal treball&r
Inanualment per a guanyar-se la vida, apart
de
d'aquel]. contingent nombrosíssim d'ells i fer
elles que saben viure sense cabals, ni
rés... de bó.
Per al nostre objecte fem

cas omís deis
i deis vi
senyors
primers i deis darrers; deis
vidors; fixem-nos, solament, en el sensnombre
d'obrers que en autos, cotxes,1 tartanes, ca
rrets, tramvje, i a peu, es dirigeixen adale
rats a la corrida. Son en quantitat -enorme.
després la desfilada, hom pot

Presenciant-ne,

convencer's deis milers de pessetes que la ma
ssa obrera deixa, mentre hi han curses de
braus, a les finestretes de les localitats o en
rnans deis revenedors.
Com a homes i com a catalans, en sentim,
ben cert, una gran vergonya; com a cató
lies, una fondíssima tristesa!
El noranta cinc per cent d'aqueixos obrers
que rnalmeten les pessetes de la setmana i la
tarda de les festes a la plassa de toros, no
ha anat a Missa! El vuitanta per cent no sal)
el Parenostre! El setanta per cent no es sap
ha
f
senYar!
Més del cinquanta per cent, si
et la primera Comunió, no ha passat de la

segona!

d'ador
i que, en comptes
nar-la de santa sabiesa i de flors de totes
les virtuts per tal d'ésser eternament ditxo
8.°8' ens complavem deixant-la esclava de la
Ignorancia més supina, de la sutzor deis pe
eltts; així, 1-vientre en la buidor de la gatza

fla-11 de nosaltres,

apar que d'ella, de la animeta,
recordem, estem fent-la, oh inícs i
no ens
minia, i llencin les hores en embrutiments
braus i els cines (aquests
com les curses de
aquelles) i tinguin tan
que
encara pitjors
absolutament oblidada la pobra animeta que
que
cadascú porta dins seu; aquesta ainimeta
que
és
ca
animeta
aquesta
mai;
no morirá
culpa
a les curses
d'aixó,
la
dono,
que
Es
que dic i sos
de braus? No, certament; el
verganya que
tristíssima
una
tinc, és que es
amb llur mo
ajudin
molts, moltíssims obvers,
que
és una igno
Oció
neda a sostenir una
nosaltres! responsable de totes les
ra

estulta

ens

tristos de

totes les accions del mal,
constantment
i perenne, hi
que
sense pensar
davant del
nostra
pariones
de
la
ánimes
han
pensat,
menys
Jutge, que ens cridará el dia

omissions del bé, de

aquella tarda hi hagi una
curses de braus a les
famoses
més
de les
cine A.
Arenes o a la Monumental; ene que al
desvergonyiments
i
rajors
els
s'hi ensenyin
esgarrifosos.
crims
més
els
al B.
per
Obrers, gerinans! Si els altres es volen
malaven
nosaltres
ésser
tan
volguem
dre, no
ximple
turats. Deixem-nos de la palla de les
en
la
nostra
pensern
com
cal
des mondanes;
de
viure:
que
ella
ha
eternitat
ánima i en la
eternitat que perque ho és, no passará mai!
ene

que tal volta

VERAX.

Eis retirs obrera
i
La Caixa de Pensions per a la Vellesa
perjudicis
in
desitjosa
d'evitar
d'Estalvis,
necessaris a les classes patranals catalanes,
present mes fi
els recorda que el dia 31 del
a la inscripció de llurs
tenue
legal
per
neix el
que
obrers en el régim obligatari de retirs i
d'ac
començará
setembre
el día primer de
completament
tuar l'inspecció, que ja está
missió
de com
organitzada 1 que tindrá la
assegurat
en
el ré
patrons
han
provar si els
denunciar
imme
de
llnrs
obrers
i
tots
gim a
diatarnent elavant els Tribunals de Justicia
correspanents, a tots els que no !ro hagin
fet. A l'efecte, el president de !'Audiencia
Territorial, acaba de publicar una circular
dirigida als senyors jutges recamanant-los la
rápida tramitació i resolució de les denuncies
que rebin sobre l'ocultació o no inscripció
d'assalariats que tinguin dret a ésser inscrits,
sobre la manca de pagament de les quotes
obligatories 1 sobre l'haver-se fet la inscripció
siguin les autorit
en organitzadons que no
zades per a fer-ho.

11111111
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13' a, ei d' a,11á
Els tipógrafs madrilenys adherits a la mal
nomenada Casa del Poble de la vila i cort,
hain acordat recentment mantindre el boicot
que temps ha decretaren contra els vells pe
riódics del ex-famós Trust, al qui deuen el
socialistes bona part de la seva formació
Així paga el diable

qui el serveix.

a

*

*

*

S'ha escrit amb lletres de rnotlk) que Le
enrrunat a Russia, és l'únic bo
rde capae de salvar-la.
?Per alió del similia similibus?

nin, qui ha

*

!La veritat! !la santa veritat! és qui té car
en aquest joe i-qui més té que dir-hi.
Ens es-tem enganyant com a xinos.
1 «ai freír será el reír.»
O el plorar, si continuen fent tabola
que es tant callat i seri6s.
?.Donar algún quartet? ?Escriurer arnb
mangra? Si aixo fos patriotisme de llei, barat
aniria...
tas

A La sessió última de la Unió General de
Treballadors es doná cornpte d'una comunica
ció de la Federa,ció Sindical Internacional en
la qual s'informa de la conducta del Govern
d'Holanda, que tracta de donar la represen
tació obrera a la Conferencia' de Ginebra a
les organitzacions c.atóliques.

La Internacional

*

*

proposa que en el cas que
terme aquest intent, les represen
tacions obreres de tots ele paisos es retirin
es

En una conferencia donada al cim del Ti
bidabo s'ha fet retret a la ciutat de Barce
lona, sens nomenar-la, que sosté tres places
de braus i no pot atendre a les necessitats
elels seus Hospital públics.

Respecte aixó hi ha molt

a

dir,

company.

Aquest

luxe toril vé de fora, principal
ment, i de fora vé gran part de la gentada
que omple els nostres Hospitals.
Aquí tothom vé a desca.rregar miseries i
a omplir-se de comoditats...
Barcelona es basta i sobra per atendre ço
que és seu; mes no pot exigir-se-la que abas
ti a tot. A cada pal, sa vela.
*

*

*

Amb rnotiu deis tristos aixecaments de la

Morena s'ha iinprovisat un joe de colmos pa
triotellers que fa esferair.
«El colmo del patriotismo» llegim en un
pe
riódic. «Patriotismo heroico», Ilegim en un
altre. «O colmo de los colmos», pot intitu
lar-se An article de trompeteria patriótica que
pubica un confrare bel-licós.
iQuí tracte d'enganyar a quí en aquest
joc tan poc noble?

porti

a

col-lectivarnent de la Conferencia de Gine
bra. I la Unió General de Treballadors de
EspanYtlacordá contestar que está conforme
arnb la retirada proposada, ja que aquesta
mateixa actitud és la que ella ve seguint
dins dels organismes nacionals, puix no vol
cap contacte amb ele anomenats sindicats ca
tólics.
Fins cert punt té raó la U. G. T. en no
voler aquest contacte. S'en' reconeix indigne,
encara que senibli el contrari. Ademes, falta
sapiguer amb quines condicions ele Sindic,ats
católics podrien colseixarse amb ele sindicats
socialistes. Perque la veritat es que es neces
sita un ventrell de bronzo per alternar ami)
certes entitats.
I a tot aixo,
i diran devant d'aitals
deelaracions socialistes els babaus que encara
ereuen que el Socialisme es pel obren el Sa
maritá de l'Evangeli o al menys, una empre
sa

merament obrerista?

Aquest número
passat per la

ha

censura
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NOTICIARI
Congres Agrícola de Banyoles, acordh
forrnació d'una Associació de Olivicultors

—El

Per a la defensa deis interessos comunals. Es
de desitjar que passi promple a vies de fet
aquest bon acort.

alernany ha empres la tasca de
els obrers aLs camps de on fugiren.
41. tal
fi els dona terres, cines i tota classe
de facilitats; el rnateix que aquí iveritat?
govern

t,er tornar

—L'Ajuntament d'Igualada ha tingut una
bella pensada: donar a les families de la ciu

tat

perdin algun fu al Marroc la quan
titat de 500 pessetes.
No sois la caritat ben entesa, si que també
la santa prudencia abonen aquest acord.

—Aquest

d Estiu

1

dístiques,

etz.

que

any, la setmana final de l'Escola
del nostre Ajuntament tindrá per
°I)jecte l'estudi de la Metodologia Escolar, a
,cArree deis professors de les Escoles NormaLs
ue
Catalunya, senyors don Felip Solé Olivé,
Cassiá Costal, don Félix Martí Alpera
._uen Manel Galés. Demés, tindrá per objecte
Setmana Final visitar els nous establiments
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Les conferencies es fan els matins a la Uní.:
Zersitat Industrial, començant el dilluns, dia
2, a las deu.
•

alumnes, sota la direcció deis respectius pro
fessors.
Es tracta de treballs d'investigació perso
nal, de memories de fi de curs, que canisti
tueixen veritables monografies, en les quals
grups
es desentrotllen temes de cada un deis
l'Escolia.,
es
professen
a
d'ensenyanients que
ço és: Geografia Económica, Mercologia, Or
ganització d'empreses, Aritmética Mercantil,
Dret del Comerciant, Duanes i Transports,
Moneda, Banca i Canvi i Economia Política.
La majoria d'aquests treballs van acom
panyats de gráfics explicatius, manes, esta

di)n

—Per a les senyores i senyoretes que vul
"in seguir els estudis d'infermeres de la
Cermandat
de Santa Madrona, s'ha inaugu
rat en la propia escola, un curset preparato
11.,. lee lliçons del qual es donen els dimarts,

dissabtes, de set a vuit de la nit.
biquest curset no es pas obligatori per a
Ingressar a l'Escola d'Infermeres de Santa
Madrona, peró és molt útil perqué comprén
,relaás de l'ensenvança primaria, que s'exigelx, i prepara a l'alumna perqué sense gran
leferç pugui assimilar-se perfectament els
eeneixements técnics de la professió.
.

—En instaurar

la Mancoinunitat de Catad'Alts Estudis Comercials, res
Pnngué verarnent a una realitat viva de Ca
tahr
b.,4 nYa. Les seves ensenyances han tingut
seguit gran interes, i prova en son els
"lagnífies treballa que la dita Escola aporta
la VII Exposició General, redactats pels

YnYa l'Escala

---La «Lliga de C,onsumidors i Llogaters»
ha demanat urgentinent al Ministre de Gra
cia i Justicia que posi fré ala (meros que
per tota elasse de media augmenten els preus
d'inquilinat, i procuri donar unitat de criteri
ala seus subordinats en lo que respecte a
l'aplicació del R. D. de 21 de Juny últim.
--L'Institut de Tocologia i Puericultura
está prestant grans serveis al noble i, segons
nota de l'Alcaldia, respon be ala fins per que
fou creat. Ens cornplau fer-ho públic.

adquirit

—Ha

estat

diplomátic i sembla

viaranys, l'assumpte de la
que
desviació de part de les aigües del Segre, qua's
proposa portar a cap una entitat francesa
apoderant-se de les del estany de Lanós, ea
territori de França, que les vessa a la eonca
per bons

va

de dit riu catalá.
Si aixé prevall„Tués, fora l'enrunament d'hor
tes i d'industries de gran riquesa i pervindre.
—S'ha disposat que quedin derogades les
Reials ordres de 5 d'Abril de 1916 i 24 de
Setembre de 1917, respecte a emigració, pels
abusos a que donaven loe, quedant vigent
en la materia la legislació que abans de les

precitades disposicions regia.
Les companyies navieres estrangeres per
a dedicar-se al tráfec d'emigrants, hauran de
ultra el representant espanyol, un
suplent, també espanyol, que pugui substi
tuir al propietari, a fi que la companyia no
quedi mai sense representació, responent
mentrestant, en tot eas, la fiança dipositada,
de la gestió que realitzin tant el propietari
nomenar

com

el

suplenty
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cirios, blandones, le
chas, candelas y todo lo
concerniente al ramo de cereria. elaborado con to<
pe rfección al peso, forma y gusto de ceda Deis en
RAS PURAS DE ABEJAS pera el CULTO CATOLICO
y con buenas me zclas de varias clases y precios. ISIO
humo, olor ni carbón.>
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin inezcIsh
CERAS AMARILLAS de todas proceden

E

DEPOSITADA

.71

,JI.,121:

en

cias. Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

offint;:;\

Cero,:
enes-701u,
de

de

binnes
are
Y
y colores de todas clases y varios
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Expediciones a todos
los puntos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE t.
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40 ANTONIO SALA Barcelona

Se remiten

DEL

DR. R.

JORDÁ MASIF

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugía
Condiciones especiales para trabajadores.
HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

BOQUERIA, 27 pral. 2.3
ALSINA,
Entrada :
sel

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA -BARCELONA BRUSELLES
-

ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA : :
ELS QUE VENEN MES,
: :
I MES BARATO : :
CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.
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GIA LIQUIDA EXT

PISA/IMANA
1
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:

SAMNAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
ESENCIAL
CENTRO DE ENSENANZA,
COMERCIO
MENTE PRÁCTICA, DE

Correspondencia comercial, Documentación,
de letra, Ortografía,
a.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Mecanoz,frafi
rrácticas de escritorio,
Por partida doble, aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
'El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
7;ot-canti1es. Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages
1Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.--Taquigrafía.—Geogra'ía comercial. Lenguáfonos.

leforma
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LLET

CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

"LA.

1..inC1-11Z.A.
.40

SERVICIOS DE LA
Línea de Cuba

14145.11co.--Servicio

COMPANIA TRASATLÁNTICA

mensual

saliendo de

Bilbao el

17. de Santander

el

Corufia el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de
Veracruz el 16 y de Habana el 20
rtita. Gijón y Santander.
Linea de Buenos Aires.--Serviclo mensual
saliendo de Barcelona ell 4, de Málaga
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo
Aires el día 2 y de Montevideo
el 3.
Linea de New-York, Cuba,

Málaga

el 28

baria el

30

Málaga,

Puerto Rico

Cádiz el
y

16 de cada

Habana.

Rico, Canarias,
Línea de

en

el

viajo

Cádiz

el

5

do

Y

regreso

25, de

mes,

para Co

Valencia el

Veracruz el

27

el

Cádiz

desde

y

7'

Bileo°41
26. III/

de la

saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 '19'
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de La r0111111.
para Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello.
La Guayas.. n1°111°

mensual

mes, para

Salidas de Colón el
y

de

Gijón el 202""

New-York.

Venernela-Colembla.--Servicio

de

y

emprendiendo

Málleo.--Servicio mensual saliendo de Barcelona el
New-York, Habana y Veracruz. Regreso de

de Cádiz el 30, para
cada mes con
escala

y

de

Linea de

Buenos Aires;

y

19. de
de cada

Las
12

Barcelona.

4'
Pdo.—Servicio mensual saliendo do Barcelona el 2, da
Valencia el 3, de Alicate? el
Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma Y puertos de la CO
occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las
escalas de Canarias y de la
indleTtdas en el viaje de Ida.
Regreso de Fernando pó0 el 2, haciendo las escalas de
Canarias Y de la Península. indicadas ea ni vlsJe de ida.
de

Cádiz

el

Fernando
7,

para

Peninsttle'

lirnall-Plata.—Saltendo de Bilbao, Santander, Gijón, Cortina y Vigo para Río Janeiro, Montevideo Y
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para
Montevideo. Sanos, Río Janeill°.
Canarias, Vigo. Cornil% Gijón, Santander y Bilbao.
Además de los Indicados servicios, la Compailla
Trasatlántica tiene establecidos los especiales de loa
tos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a
New-York y la Línea de Barcelona a Fili.Pluz•g• eli
yaz salidas
no son fijas y se anunciarán
oporunamente en cada viaje.
Linea

Buenos

Oler:

carga

Estos vapores admiten

alojamiento muY
tienen telegrafía

cómodo

do, servidos

líneas

por

sin

y

en

trato

las condiciones más

esmerado.

linos. También

se

Comes"'

favorables y pasajeros, a quienes la
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los
carga y so expiden pasajes para todos los puertos del

como

admita

regulares.
daPlanniae de

57-147.0=1.1

Onnelle Mea
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